
Astrid Timmermans heeft van 2002 t/m 2005 gestudeerd aan de iPabo-deeltijdopleiding te Amsterdam, 
nadat ze daarvoor jarenlang werkzaam was geweest in het bedrijfsleven. Al tijdens haar stages is ze vanuit 
haar zakelijk perspectief begonnen met het herinrichten van haar nieuwe werkplek: de klas als leeromge-
ving voor een grote diversiteit aan kinderen. Problemen zijn uitdagingen en daar waar gehandeld wordt 
vanuit de macht der gewoonte, zijn goede argumenten voorhanden om te veranderen. In 2009 won ze de 
Pioniersprijs via het SBO en Nederland Kennisland voor het indienen van een innovatief idee. Leskracht 
Educatie werd opgericht: een krachtige formule om het onderwijs eigentijds, samenhangend en kindge-
richt in te richten. Leskracht Educatie adviseert en begeleidt organisaties die beleid maken voor het on-
derwijs. In de vorm van workshops, trainingen en coaching levert Leskracht een breed scala aan onderwijs-
producten.

“Na onderlinge afstemming met onder andere de docenten Else Kooijman en Jos van Onna, heb ik mijn 
leerproces binnen de stagescholen geoptimaliseerd door de speerpunten van de scholen te koppelen 
aan literatuurstudie en mijn persoonlijke inzichten. Mede dankzij de enthousiasmerende begeleiding 
van Ferry van der Miesen, werd mijn LIO-product eerst met een 10 beoordeeld en later gepubliceerd 
in het feestnummer van ‘Mensenkinderen van januari 2006’. Inmiddels schrijf ik workshops, filmscripts 
voor video-instructies, leerboeken, artikelen, onderwijsmateriaal en handleidingen. Allemaal vanuit de 
overtuiging dat iedere leerkracht een ruimgevulde gereedschapskist tot zijn beschikking moet hebben 
om aan elke leerling maatwerk te leveren. Ik heb het geluk gehad dat andere professionals mijn visie en 
daadkracht waardeerden, want inmiddels is mijn visie tastbaar geworden en zijn de knikkers daadwerke-
lijk gaan rollen in het klaslokaal.”

Filmfragment van de online leeromgeving van Spectrumbox: 
Bedenk maar eens één goede reden om kinderen iets te willen leren zonder gaming?

An Education Changing 
Development



Onder de naam van de Regenboog Wereldkist (het LIO-product in een nieuw jasje) is er op de werkvloer 
van basisschool De Pontonnier, in samenwerking met leerlingen, een manier van werken ontwikkeld op 
het gebied van onderzoekend en ondernemend leren.  De manier van werken is inmiddels uitgerold naar 
verschillende scholen. In augustus 2013 wordt Spectrumbox voor de bovenbouw geïntroduceerd. Spec-
trumbox is de grote broer van de Regenboog Wereldkist, inclusief een internet-leeromgeving met game-
effecten, animaties en video-instructies voor kinderen en leerkrachten, een digitaal portfolio en een online 
bibliotheek met informatieve filmpjes, kleurrijk beeldmateriaal, educatieve websites, games, werkbladen, 
enzovoort. An Changing Education Development waarbij de motiverende kracht van games wordt aan-
gewend om het onderwijsaanbod beter te maken. Bedenk maar eens één goede reden om kinderen iets 
te willen leren zonder gaming? De producten die wij leveren zijn geen methodes met hapklare brokken 
maar bouwstenen die kinderen en leerkrachten een stevige basis bieden voor eigen invulling. De internet-
leeromgeving is dagvers en samengesteld op basis van kerndoel 34 t/m 53, inclusief de vier peilers van 
Nederlands taalonderwijs.
 
De Leskracht Educatie Cirkel is een model voor de integrale aanpak van “het nieuwe leren”, ook bekend 
onder de term 21stCentury Skills. De integrale aanpak van Leskracht is gebaseerd op een holistische vi-
sie. Dit betekent dat de hele ontwikkeling van het kind centraal staat binnen de projectmatige manier van 
werken. Kinderen worden vanuit hun beleving aangesproken om vaardigheden te ontwikkelen en kennis 
op te doen op het gebied van: 

1. Inhoud: Kerndoelenwereldoriëntatie en taalvorming (Tule SLO).
2. Persoonsvorming: Talentontwikkeling (geïnspireerd op de meervoudige intelligenties van Ho-

ward Gardner).
3. Socialisatie: Gedragsvorming en coöperatief leren.

Het model geeft de leercirkel weer die kinderen op dekleurvolgorde  van de regenboog
doorlopen. Er is onderscheid gemaakt in de psychologische ontwikkeling en geluksbelevingvan kinderen 
van 6 t/m 9 jaar en ouder. Ieder werkproces wordt afgesloten met een presentatie waarin het antwoord 
op de eerder gestelde onderzoeksvraag wordt weerlegd. Bij de evaluatie worden persoonlijke leerpunten 
benoemd, die meegenomen worden als leerdoelen en aandachtspunten in een volgend project. Kinderen  
worden aangespoord om kritisch te denken, vragen te stellen en vaardigheden te ontwikkelen die binnen 
alle (leer)gebieden van belang zijn.

“Hoe bereid ik een grote diversiteit aan kinderen voor op een leven lang leren in een wereld die in hoog 
tempo digitaliseert?” Onze visie is omgezet in een tastbaar instrument met een leerkrachtvriendelijk be-
dieningspaneel. Voor iedere doelgroep een fysieke vertaling als antwoord op de veel gestelde onderwijs-
vraag. Twee ruimgevulde “gereedschapskisten” bieden maatwerk aan iedere leerling en zijn voorzien van 
tastbare tools waaronder een digitale leeromgeving met video-instructies, een portfolio en online biblio-
theken gevuld met veelzijdig educatief materiaal gelinkt aan de TULE van de kerndoelen. Neem gerust 
een kijkje op www.leskracht.nl of op www.spectrumbox00.yurls.net.

Doorlopend leerproces in leren leren: 

Holistische visie met eenvoudige tools:


